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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Αρ. Φύλλου 1271
4 Νοεμβρίου 2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ − ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την αριθμ. 10869/23.10.2013 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 148, 156 του Ν. 3528/07,
γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Τσικάκη Τερψιχόρης
του Νικολάου, μόνιμης υπαλλήλου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Προϊσταμένης Τμήματος, κατηγορίας ΔΕ
κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ.
2 του Γ΄ βαθμού, και λύεται η υπαλληλική της σχέση
από 14.10.2013 (ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης
παραίτησης), λόγω συνταξιοδότησης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι−
νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 4489124564/
23.10.2013).
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Με την υπ’ αριθ. 16748/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης
που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάτος του Σπυρίδωνα,
μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας
TE, κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Β΄ και μισθο−
λογικό κλιμάκιο 0, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16701/15−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−

οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Μαρίνα Τζανετάτου του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν. Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ», κατηγορίας TE,
κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Β και μισθολογικό
κλιμάκιο 0, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16750/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Δήμητρα Δήμου του Χρήστου, μόνιμη υπάλλη−
λος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ
Βοηθών Νοσηλευτικής, με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 0, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013),
Με την υπ’ αριθμ. 16798/17−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθεσης που εκ−
δόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ. 36/11.10.2013
απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται η Μαρία Δα−
ούση του Στυλιανού, μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία
Βαρβάρα», κατηγορίας TE, κλάδου TE Νοσηλευτικής, με
βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 4, σε κενή οργανική
θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση εργασί−
ας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
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Με την υπ’ αριθμ. 16693/15−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Θεοδώρα Τσιλιγιάννη του Σταύρου, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν. Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ», κατηγορίας ΔΕ,
κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, με βαθμό ΣΤ΄ και μι−
σθολογικό κλιμάκιο 0, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθμ. 16691/15−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται η Δέσποινα Χανιώτη του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν. Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ», κατηγορίας TE,
κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21 −10−2013).
Με την υπ’ αριθμ. 16608/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Φιλίτσα Αλικιάρη του Πανταζή, μόνιμη υπάλληλος του
Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας TE, κλάδου TE Νοσηλευτικής,
με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 0, σε κενή οργα−
νική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21.10.2013).
Με την υπ’ αριθμ. 16607/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Ευαγγελία Καπαράκη του Εμμανουήλ, μόνιμη

υπάλληλος του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας TE, κλάδου
TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 4, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθμ. 16606/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Ειρήνη Κωστοπούλου του Θεοφάνους, μόνιμη
υπάλληλος του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας TE, κλάδου
TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθμ. 16604/14−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Δήμητρα Μπίτση του Έξαρχου, μόνιμη υπάλληλος του
Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας TE, κλάδου TE Νοσηλευτικής,
με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 0, σε κενή οργα−
νική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21.10.2013).
Με την υπ’ αριθμ. 16883/17−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Κυριακή Λάσκαρη του Βασιλείου, μόνιμη υπάλ−
ληλος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας TE, κλάδου
TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 2, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθμ. 16813/17−10−2013 απόφαση του Διοι−
κητή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
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οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται ο Γεώργιος Μπατσικούρας του Παναγιώτη, μόνι−
μος υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», κατηγορίας
TE, κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολο−
γικό κλιμάκιο 2, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπ−
ποκράτειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μι−
σθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16799/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται η Γεωργία Πέτρου του Σταύρου, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», κατηγορίας TE, κλάδου
TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Β΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 0, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21.10.2013).
Με την υπ’ αριθ. 16884/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται η Δήμητρα Γαζεπίδη του Διαμαντή, μόνιμη υπάλλη−
λος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ
Διοικητικού − Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 4, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16698/15−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται η Δέσποινα Μπότσαρη του Ανδρέα, μόνιμη υπάλλη−
λος του Γ.Ν. Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ», κατηγορίας
ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδικότητας
Διοικητικού − Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 2, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
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τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16694/15−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Γεωργία Καλτσά του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος του
Γ.Ν. Μελισσίων «Αμαλία Φλέμιγκ», κατηγορίας ΔΕ, κλά−
δου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων,
με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3, σε κενή οργα−
νική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16605/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται ο Ιωάννης Μπιθημήτρης του Γεωργίου, μόνιμος
υπάλληλος του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας TE, κλάδου
TE Ιατρικών Εργαστηρίων, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16603/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται ο Ιωάννης Νάσης του Γεωργίου, μόνιμος υπάλληλος
του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων, ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού,
με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3, σε κενή οργα−
νική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16602/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
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σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Βασιλική Σούτογλου του Λαζάρου, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων, ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού,
με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2, σε κενή οργα−
νική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16601/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Χρυσάνθη Ταμαλαλίδου του Ηλία, μόνιμη υπάλ−
ληλος του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας TE, κλάδου TE
Λογιστικής, με βαθμό ΣΤ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 0,
σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την
ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16600/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται ο Κωνσταντίνος Τζουρμπάκης του Εμμανουήλ,
μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας ΔΕ,
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδικότητας Διοι−
κητικού−Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 3, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16599/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται η Έλλη Χαρίτου του Εμμανουήλ, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν. Πατησίων, κατηγορίας TE, κλάδου TE Ιατρικών
Εργαστηρίων, με βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3,
σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την
ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).

Με την υπ’ αριθ. 16598/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Αιμιλία Λαγουδάκου του Στυλιανού, μόνιμη υπάλληλος
του Π.Ν.Α. «Σπηλιοπούλειο “Η Αγία Ελένη”», κατηγορί−
ας TE, κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρίων, με βαθμό Δ΄
και μισθολογικό κλιμάκιο 2, σε κενή οργανική θέση του
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16597/14−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Χρυσάνθη Νικολακάκη του Γεωργίου, μόνιμη
υπάλληλος του Π.Ν.Α. «Σπηλιοπούλειο “Η Αγία Ελένη”»,
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βι−
ολογικών Εργαστηρίων, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 2, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16794/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Ελένη Σαρακινή του Πέτρου, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», κατηγορίας TE, κλάδου TE
Νοσηλευτικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 3,
σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την
ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16791/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
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σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Ευμορφία Τσουκλίδου του Δημητρίου, μόνιμη
υπάλληλος του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», κατηγορίας TE,
κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 4, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16753/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται ο Απόστολος Πρίντζιος του Κωνσταντίνου, μόνι−
μος υπάλληλος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας TE,
κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16751/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται ο Χρήστος Παπαναστάσης του Γεωργίου, μόνι−
μος υπάλληλος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας TE,
κλάδου TE Νοσηλευτικής, με βαθμό Β΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16814/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται ο Κωνσταντίνος Κουτσοσπύρος του Ευάγγελου,
μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», κατηγο−
ρίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, με βαθμό Ε΄
και μισθολογικό κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθ−
μό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16796/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
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να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
ο Βασίλειος Ναούμης του Ευθυμίου, μόνιμος υπάλλη−
λος του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», κατηγορίας TE, κλά−
δου TE Λογιστικής, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 3, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16793/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται η Μαρία Φράγκου του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16752/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Ευσταθία Κάκου του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλλη−
λος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16749/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Βασιλική Βεργή του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος του
Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητι−
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κών Γραμματέων, ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού,
με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 2, σε κενή οργα−
νική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16747/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
ο Γεώργιος Βιδάκης του Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος του
Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού,
με βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 1, σε κενή οργα−
νική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16746/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσε−
ται η Ελένη Καμπάκη του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλ−
ληλος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου
ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16797/17−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσεται
η Ισμήνη Βαλσαμή του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλος
του Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα», κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού, με βαθμό Δ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16745/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−

νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Ευαγγελία Γεωργοπούλου του Γεωργίου, μόνι−
μη υπάλληλος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΔΕ,
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδικότητας Διοι−
κητικού−Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 3, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλι−
μάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16741/16−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Ιωάννα Δεληγιάννη του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλ−
ληλος του Γ.Ν.Α. Πολυκλινική, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 1, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16700/15−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Ευαγγελία Κατσούλη του Ανάργυρου, μόνιμη
υπάλληλος του Γ.Ν. Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ», κατη−
γορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδι−
κότητας Δακτυλογράφων, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό
κλιμάκιο 3, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α. «Ιπποκρά−
τειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Με την υπ’ αριθ. 16699/15−10−2013 απόφαση του Διοικη−
τή του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των Ν. 4172/2013 (αρθ. 91), 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013, καθώς και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/
β.2/Δ/οικ.25308/17−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και σύμφωνα με τον αριθ. 3/2013 πίνακα διάθε−
σης που εκδόθηκε από το Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν της με αριθ.
36/11−10−2013 απόφασης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, μετατάσ−
σεται η Αικατερίνη Αυγερινού του Παναγιώτη, μόνιμη
υπάλληλος του Γ.Ν. Μελισσιών «Αμαλία Φλέμιγκ», κατη−
γορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδι−
κότητας Διοικητικού − Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και μι−
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σθολογικό κλιμάκιο 4, σε κενή οργανική θέση του Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας 4552/21−10−2013).
Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» − ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 22993/21.10.2013 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167/A΄), τον οργανισμό του Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3485
τ.Β΄/31.12.2012) και τον από 11.10.2013 πίνακα διάθεσης που
εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/11.10.2013 απόφασης του
τριμελούς ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με
τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, μεταφέρο−
νται οι παρακάτω υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) του Υπουργείου Υγείας,
στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια σχέση
εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ε

3ο

ΜΠΙΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ε

3ο

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1
2

ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
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2007 και μετά την με αρ. πρωτ. 36/15−3−2011 ανακοίνωση
πινάκων διοριστέων του ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας διορίζεται η ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ του Γεωργί−
ου σε θέση, ΥΕ, Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού,
με ΣΤ΄ βαθμό και 0 Μ.Κ.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Υγείας 3415/31.07.2013).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 1246610488/17−9−2013).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης 1034/23.08 2013).
Ο Διοικητής
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ −
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Με την αρ. 162/14−10−2013 απόφαση του Διοικητή του
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο−Πανάνειο» που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Τριανταφύλλου−
Παρασύρη Αναστασίας του Παναγιώτη, μόνιμου υπαλ−
λήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ
Διοικητικού−Λογιστικού με Βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 2 κατόπιν
της από 30−09−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημε−
ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 13−09−2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8829108434/03/10/2013).
Ο Διοικητής

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του Υπουργείου Υγείας 4621/23.10.2013).
O Διοικητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» −
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ − ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 3798/21−10−2013 πράξη της Αναπλη−
ρώτριας Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου−Κέντρου
Υγείας Ικαρίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής σχέσης της μόνιμου υπαλλήλου του Κέ−
ντρου Υγείας Ευδήλου του Γ.Ν. − Κ.Υ. Iκαρίας Αναγνώ−
στου Δαλιδά του Εμμανουήλ κλάδου ΥΕ Επιμελητών με
βαθμό Δ΄ (όπως κατατάχθηκε από 01−01−2011 σύμφωνα με
το ν. 4024/2011) από 11−10−2013, σύμφωνα με τα άρθρα 147
και 148 του Ν. 3528/2007 (ημερομηνία υποβολής της δεύ−
τερης αίτησης παραίτησης της, λόγω συνταξιοδότησης).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2147109231/14−10−2013).
Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Με την 99η/16.4.2013 πράξη του Διοικητή του Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρα 16 και 17 του ν. 3528/

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
F
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
«Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Με την υπ’ αριθμ. 21225/22−10−2013 πράξη του Διοικητή του
«Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης» που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/Α/2007), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση
της μόνιμης υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης
αρμοδιότητας του Νοσοκομείου, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛ−
ΛΙΟΠΗΣ του Αντωνίου, από τη θέση του κλάδου Νοσηλευ−
τριών, κατηγορίας Τ.Ε., με βαθμό Β΄ και 3ο Μ.Κ, κατόπιν της
από 16−10−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία
πρώτης αίτησης παραίτησης 01−10−2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9375851677/16−10−2013).
Με την υπ’ αριθμ. 21223/22−10−2013 πράξη του Διοι−
κητή του «Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπο−
λης» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), λύεται αυτοδίκαια η
υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκο−
μείου, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του Θεόδωρου, του
κλάδου Προσωπικού Εστίασης, με ειδικότητα Τραπεζο−
κόμας, κατηγορίας Υ.Ε., με βαθμό Δ΄ και 4ο Μ.Κ., κατό−
πιν της από 17−10−2013 δεύτερης αίτησης παραίτησης
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01−10−2013).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4269199621/17−10−2013).
Ο Διοικητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με την υπ’ αριθ. Β1 /660/18−10−2013 απόφαση της Προ−
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινω−
νικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και
156 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση
της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης τακτικής υπαλλή−
λου του Κέντρου Σερβίνη Ευαγγελής του Σωτηρίου, της
κατηγορίας−κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας−Βοη−
θητικών Εργασιών, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο
2ο, από 1−10−2013, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης
(2ης) αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης (1ης)
αίτησης παραίτησης 11−9−2013), λόγω συνταξιοδότησης.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1171352113/ 1.10.2013).
H Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
F
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Με την υπ’ αρ. 113/18.10.2013 πράξη Προέδρου του Δ.Σ.
του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα
70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 35 παρ.
5 του Ν. 4024/2011 και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ταμείου (αρ. απόφα−
σης 39/16.10.2013), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ του κλάδου ΔΕ
Χειριστών Η/Υ με βαθμό Ε΄ σε θέση της κατηγορίας ΠΕ
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οκονομικού με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχει (Ν. 4024/2011 άρθ. 35

παρ. 5), με τον ίδιο βαθμό, επειδή έχει όλα τα τυπικά
προσόντα που προβλέπονται από το Νόμο.
(Αριθμ. βεβ. Τμήματος Οικονομικής, Διαχείρισης και
Εκκαθάρισης Δαπανών 40651/3881/Κ03/18.10.2013).
Η Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
F
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
Με την 975/21−10−2013 πράξη του Αναπληρωτή Δ/ντος
Συμβούλου της Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου
(Ο.Λ.Η. Α.Ε.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3528/2007 άρθρο 148 παρ. 5 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», του Ν. 2932/2001 άρθρο
εικοστό έκτο παρ. 1 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματεί−
ας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενι−
κών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 145/27−6−2001) και τις διατάξεις των άρθρων
75 και 76 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.)
(αριθ. απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης − Εμπορικής Ναυτιλίας − ΦΕΚ
1634/25−11−05 τ. Β΄), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της
υπαλληλικής σχέσης του τακτικού υπαλλήλου της Α.Ε.
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Σταυρακάκη Ιωάννη του
Γεωργίου, Κλάδου ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό Β΄ και 2ο Μ.Κ.,
από 21/10/2013, λόγω υποβολής και δεύτερης αίτησης
παραίτησης στις 8−10−2013, λόγω συνταξιοδότησής του.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
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